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Autos nº 0900056-35.2018.8.12.0012 
Ação: Ação Civil Pública Cível 
Autor: Ministério Público Estadual 
Requerido: Município de Novo Horizonte do Sul 

Visto. 

I - Relatório 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face de Município de Novo Horizonte do 

Sul, na qual aduziu, em síntese, que: 

- foi instaurado procedimento administrativo para 

apuração de eventuais ilegalidades na criação de cargos em comissão 

da Prefeitura de Novo Horizonte do Sul; 

- constatou-se que a legislação municipal criou 

cargos em comissão que não se enquadram nas hipóteses de Direção, 

Chefia ou Assessoramento e não tinham suas atribuições especificadas; 

- a criação dos referidos cargos violou a Constituição 

Federal. 

Requereu a procedência da ação para determinar a 

exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão criados, bem corno 

que a parte requerida se abstenha de fazer novas nomeações e 

encaminhar projeto de lei para alteração e reclassificação dos referidos 

cargos. 
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Anexou documentos (fls. 49/579). 

Pedido liminar deferido às fls. 595/602. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação, na 

qual suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita. 

No mérito, sustentou: 

a imprescindibilidade da permanência dos 

departamentos da proteção social básica, coordenadoria da proteção 

social básica e diretor de licitações e contratos; 

- a diferenciação entre cargos e departamentos; e 

a impossibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário na organização politico-administrativa municipal. 

Assim, pugnou pela extinção do feito sem resolução 

do mérito e, alternativamente, a improcedência da ação. 

Justapôs documentos (fls. 677 /825). 

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 

846/864. 

Instadas a especificar provas, as partes nada 

requereram. 
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Era o necessário relatar. 

Passo a decidir. 

II - Fundamentação 

Trata-se de Ação Civil Pública no qual o Ministério 

Público Estadual pretende a exoneração dos ocupantes de 20 (vinte) 

cargos em comissão municipais criados em desacordo com a 

Constituição Federal, bem como a proibição do Município requerido de 

realizar novas contratações para os referidos cargos e/ou encaminhar 

projeto de lei alterando a classificação destes. 

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos 

controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de 

modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a 

formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes. 

De início, afasto a preliminar de inadequação da via 

eleita. 

A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de 

Justiça "entende ser possível a declaração incidental de 

inconstitucionalidade em Ação Popular, desde que a controvérsia 

constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, 

fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do 

litígio principal, em tomo da tutela do interesse público' (STJ, Aglnt no 

REsp 1.705.539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
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TURMA, DJe de 22/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no 

REsp 1.495.317 /RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 22/03/2016; Agint no REsp 1.352.498/DF, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2018. 

No caso em debate, a pretensão autoral não é a 

declaração de inconstitucionalidade da norma que criou os cargos 

apontados como inconstitucionais, mas sim na exoneração dos 

respectivos ocupantes, tendo, como causa de pedir, a ofensa à 

Constituição Federal na criação dos mencionados cargos. 

No mérito, a ação é procedente. 

A criação de cargo em comissão encontra-se 

disciplinada no artigo 37 da Constituição Federal, especificamente em 

seus incisos II e V, in verbis: 

Art. 3 7. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

( ... ) 

Il - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
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exoneração; 

( ... ) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; 

Analisando detidamente as provas encartadas no 

caderno processual, verifico que os cargos denunciados pelo Ministério 

Público na petição inicial não se enquadram na modalidade excepcional 

de investidura em cargo público acima descrita. 

De acordo com as declarações feitas pelos próprios 

ocupantes dos cargos questionados, as funções exercidas são de 

natureza técnica e/ ou operacional. 

Os cargos denominados como Diretor do 

Departamento de Meio Ambiente e Turismo e Diretor Departamento de 

Patrimônio executam função de fiscalização e execução. Logo, não se 

ajustam às definições de desempenho de função de confiança. 

Já no que toca aos cargos de Coordenadoria de 

Proteção Social Especial, de Divisão de Regulação, de Diretor 

Departamento de Projetos e Captação de Recursos e de Diretora do 

Departamento de Saúde e de Diretor de Comércio Indústria e Fomento, 

não há qualquer elemento que aponte a necessidade de relação de 
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confiança entre os referidos cargos e a respectiva autoridade nomeante, 

característica essencial ao cargo em comissão. Nesta senda: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

PARTE DOS ANEXOS I1 E Vll DA LEl COMPLEMENTAR Nc 

003/ 1991, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELAS LEIS 

COMPLEMENTARES N.c 52/2005 E N.c 181/2017, DO 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG 

COMISSÃO INEXISTÊNCIA DE 

CARGOS EM 

ATRIBUIÇÕES 

CONCERNENTES À CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO -

FUNÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA, BUROCRÁTICA OU 

ADMINISTRATIVA - OFENSA AOS ARTIGOS 21 E 23 DA CEMG -

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. -A criação de cargos em 

comissão demanda a existência de relação de confiança entre 

servidor e autoridade nomeante. sendo que tais cargos são 

limitados às funções de assessoria. direção e chefia. -Restando 

evidenciado que as atribuições específicas dos cargos criados 

pela Lei Municipal debatida não correspondem, efetivamente, 

às hipóteses excepcionais que dispensam a realização de 

concurso público, as normas impugnadas configuram nítida 

ofensa aos artigos 21 e 23, da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, afrontando, via de consequência, o artigo 37, 

incisos Il e V, da Constituição Federal. ( ... ) (DESEMBARGADOR 

RENATO DRESCH VOGAL PARCIALMENTE VENCIDO) 

(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.002360-6/000, 

Relator(a): Des. (a) Wanderley Paiva , ÓRGÃO ESPECIAL, 

julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 

27/09/2019). 
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Em relação aos cargos de Diretora de Departamento 

de Atos Administrativos e Legislação e de Diretora Departamento de 

Proteção Social Básica, como mencionado na decisão inicial, remetem a 

funções típicas de cargo de provimento efetivo, equiparando-se, no 

contexto funcional, aos cargos de assessor jurídico e de assistente 

social. 

Já os cargos de Diretor de Departamento de Licitação 

e Contratos, Diretor de Convênios e Prestação de Contas e Controlador 

Interno exercem função de controle e fiscalização da atividade 

administrativa interna. 

Portanto, tais cargos devem ser ocupados por 

servidores efetivos, dotados de independência e não sujeitos à 

exoneração ad nutum. Nesta senda: 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Magistério da 

doutrina. A extrema relevância das funções 

constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do 

Distrito Federal, também}, notadamente no plano das 

atividades de consultoria jurídica e de exame e .fiscalização da 

legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe 

que tais atribuições se1am exercidas por agente público 

investido, em caráter efetivo, na forma estabelecida pelo art. 

132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa 

agir com independência e sem temor de ser exonerado "ad 

libitum'· pelo Chefe do Poder Executivo local pelo fato de haver 
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exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos 

irrenunciáveis inerentes às suas altas funções institucionais. 

(ADl 4843-MC-ED-Ref, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, 

julgado em 11/12/2014, publicado em DJe-032 DIVULG 

18/02/2015 PUBLIC 19/02/2015). 

Quanto às funções de encarregado de turma ou 

serviço, tais possuem nomenclatura genérica e não tem suas atividades 

e atribuições dispostas em Lei. 

De igual modo, o Município requerido não esclareceu 

o motivo da referida omissão, tampouco especificou as atribuições das 

citadas funções. Logo, inviável presumir-se tratar de cargos 

relacionados a chefia, direção e assessoramento. 

Dessarte, a imprescindível correlação entre eventuais 

cargos em comissão das funções de chefia, direção e assessoramento 

exsurge da própria redação do artigo 37, II, da Constituição Federal e 

tem o condão de coibir a criação indiscriminada de cargos, em nítida 

violação à regra geral, que especifica que o provimento deve se dar por 

meio de concurso público. 

Nessa toada, a transgressão, pela Administração 

Pública, ao referido comando constitucional não pode ser ignorada pelo 

Poder Judiciário, ao fundamento de que tal controle implicaria em 

violação ao princípio da separação dos poderes. 

Não há dúvidas de que a criação e provimento de 

Página 8/11 
Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS- E-mail: 

ivn-2v@tjms.jus.br 1MB 

fls.929 



Pllr Jlltí:B'io do EslD m Mato Gra do SIJ 
Cllllr.éldel\tmB 

2ªVn 

cargos em comissão pela Administração Pública é passível de controle 

pelo Poder Judiciário, o que se dá, inclusive, por critérios objetivos, 

como se verifica na Súmula Vinculante 131 . 

Compete à Administração Pública demonstrar a 

necessidade da criação dos mencionados cargos, bem como a 

correlação com as funções de chefia, direção e assessoramento, 

hipótese que não se verifica in casu. 

A alegada imprescindibilidade de determinados 

cargos, por sua vez, não tem o condão de autorizar a violação ao 

referido preceito constitucional, sobretudo se inexiste justificativa 

idônea para o não provimento dos referidos cargos por meio de 

concurso público. 

De outro lado, a despeito da possibilidade de controle 

da atuação da Administração Pública pelo Poder Judiciário, inviável 

determinar-se que a parte requerida se abstenha de encaminhar projeto 

de lei modificando a nomenclatura ou classificação dos cargos, uma vez 

que tal limitação extrapolaria os limites impostos pelo princípio da 

separação dos poderes. 

Assim, demonstrada a irregularidade na criação dos 

cargos em comissão, impõe-se o acolhimento parcial do pedido inicial. 

1 Súmula Vinculante nº 13: 
"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal." 
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III - Dispositivo 

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando-se a tutela de 

urgência concedida às fls. 595/602: 

- determinar ao Município requerido que proceda a 

exoneração dos ocupantes dos cargos de Divisão de Programa de Saúde 

e Base de Dados; Divisão de Tecnologia da Informação; Diretor de 

Comércio Indústria e Fomento; Diretor do Departamento de 

Contabilidade e Orçamento; Diretor do Departamento de Meio Ambiente 

e Turismo; Diretor Departamento de Patrimônio; Diretora de 

Departamento de Atos Administrativos e Legislação; Diretora do 

Departamento de Saúde; Diretor Departamento de Projetos e Captação 

de Recursos; Diretora Departamento de Proteção Social Básica; 

Diretora Departamento de Licitação e Contratos; Coordenadoria de 

Proteção Social Especial; Diretor de Convênios e Prestação de Contas; e 

Divisão de Regulação; controlador interno; e encarregado de turma ou 

serviços; 

- determinar que o Município requerido se abstenha 

de fazer novas nomeações para os cargos citados no item anterior. 

Sem condenação em custas, haja vista que o 

requerido é isento ex lege. 

Sem condenação em honorários, na forma do artigo 

128, II, "a", da Constituição Federal. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo 

geral, com as anotações necessárias. 

Cumpra-se. 

lvinhema, data da assinatura digital. 

Roberto Hipólito da Silva Junior 
Juiz de Direito 

(assinado por certificação digital) 
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